Utrecht, 15 Juni 2020
Betreft: Uw bestrijdingsmiddelen beleid.

Aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

ministerlnv@minlnv.nl
Geachte Mevrouw de Minister, de ineenstorting van ecosystemen en van de biodiversiteit in
Nederlandse agrarische gebieden is al lang aan de gang zoals kan worden geïllustreerd aan de
achteruitgang van vogels, zoogdieren, vlinders en amfibieën1, en heeft de laatste jaren grote
publieke aandacht gekregen nu ook bijenpopulaties en insecten sterven2. Voor het milieu is er geen
enkele twijfel dat bestrijdingsmiddelen de nr. 1 oorzaak zijn van de ineenstorting van ecosystemen
en biodiversiteit3,4,5, chemische stoffen die onderdeel uitmaken van natuurvijandige agrarische
intensieve teelten. Ondanks alle toelatingsprocedures en beleidsreguleringen worden
bestrijdingsmiddelen zowel in de natuur, ons voedsel als in ons lichaam gevonden.
Uit nationale en internationale onderzoeken blijkt dat de impact van bestrijdingsmiddelen op de
natuur, op het bodemleven en insecten groter is dan tot op heden gedacht6. De acute effecten van
een actieve stof worden op een heel beperkt aantal en soorten levende organismen door de
producent onderzocht. Onderzoek naar de chronische effecten op het bodemleven en insecten en
combinaties van bestrijdingsmiddelen en de metabieten op het bodemleven en insecten worden
niet of nauwelijks onderzocht.
Voor de menselijke gezondheid is de schade veel moeilijker vast te stellen. Daar komt de industrie
mooi mee weg. De enorme stijging (prevalentie) van borst- en prostaatkanker7 wijst duidelijk op het
voorkomen van ongewenste hormonen in ons milieu en op hormoonverstoring (o.m. door
pesticiden). De vele epidemiologische studies in de wereld die het gebruik van pesticiden in
verband brengen met menselijke ziektes zoals Parkinson8, 9 of met verstoring van de werking van
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de schildklier10 wijzen duidelijk op de gevaren van blootstelling. Met de bestaande
toelatingsdossiers op basis van (zeer beperkte11) veiligheidstesten -uitgevoerd nota bene door de
industrie zelf12 en richtsnoeren bedacht door de industrie13- kan de overheid onmogelijk bewijzen
dat de synthetische middelen onschadelijk zijn en wordt de mens uiteindelijk toch als proefkonijn
gebruikt. Bij de veiligheidstesten worden de dosis-tijdafhankelijke relaties van een stof NIET
onderzocht. Onderzoek14 toont aan dat het principe van “de dosis maakt het gif” voor vele
chemische stoffen niet opgaat, maar de dosis-tijdwerking relaties van wezenlijk belang zijn voor de
inschatting van mogelijke chronische effecten op organismen. Voor stoffen met een dosistijdwerking relatie, zonder een drempelwaarde en die onomkeerbare interacties met
lichaamsbestanddelen aangaan en waarvan de schadelijke werking accumuleert, zijn geen veilige
dosis te berekenen15.
Dit is strijdig met het voorzorgbeginsel.
Gezien de grote (en moeilijk kwantificeerbare) schade toegebracht aan menselijke gezondheid en
milieu door het gebruik van bestrijdingsmiddelen, mag men zich overigens afvragen of er bij de
agrarische productie wel sprake is van een economisch zinvol systeem als de kosten voor de
samenleving de baten van het gebruik overtreffen 16.
Het huidige beleid bevindt zich bovendien ook vanuit landbouwkundig oogpunt op een
doodlopende weg. Kruiden en plagen worden in toenemende mate resistent tegen
bestrijdingsmiddelen, waardoor steeds meer en steeds meer verschillende bestrijdingsmiddelen
nodig zijn. Dit is de chemische tredmolen17, een doodlopende weg. Een EFSA publicatie uit 201518
laat bijv. zien dat in Nederlandse uien gemiddeld 41.75 verschillende chemische stoffen (38
verschillende formuleringen) worden gebruikt. In één seizoen! En in aardappelen 36,3. En dit
worden er voortdurend meer in een race met alleen maar verliezers. Bestrijdingsmiddelen
verspreiden zich door de lucht en worden op locaties gevonden waar ze niet toegepast worden19,
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Het aantal stoffen toegelaten op de Europese markt blijft bovendien maar stijgen, van 427 in 2011
naar 484 in 201821.
Het bedroeft ons daarom zeer dat tegen deze achtergrond in het Nederlandse bestrijdingsmiddelen
beleid geen serieuze poging wordt gedaan het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug te dringen.
Het verbruik in Nederland bevindt zich al 25 jaar op hetzelfde hoge niveau van ongeveer 10 miljoen
kilo per jaar, op Malta na het hoogste per hectare in Europa, en het is onbegrijpelijk dat u geen
vermindering nastreeft.
Verkoopcijfers bestrijdingsmiddelen in Nederland, 2010 – 201822.
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Uw beleid “Gezonde groei, duurzame oogst” uit 2013 is nog geheel van neoliberale snit, met als
kern een vrijwillige ‘verduurzaming’ en de afwezigheid van overheidsingrijpen. Een strategie die
haar falen nu wel voldoende heeft aangetoond. Terecht stelt het PBL in haar evaluatie van 2019 dat
de vrijwilligheid is verworden tot vrijblijvendheid en dat de doelen van uw plan uit 2013
merendeels niet zijn gehaald23. Mede door ineffectief overheidsingrijpen, zoals ze schrijft. Het PBL
pleit voor een stok achter deur en regelgeving. Wij kunnen het met deze conclusie niet meer dan
eens zijn.
Ook hebt u het vorige jaar een visie op gewasbescherming uitgebracht voor het 2030. Hoewel daar
lovenswaardige tekst in voorkomt, met name over nul emissie, mist de vertaling in concrete
verandering. Het lijkt er bovendien op dat u het huidige industriële agro-systeem wilt handhaven
(genetische manipulatie; voldoende gewasbeschermingsmiddelen) en verder technologisch wilt
uitbouwen. Dit zou een grote fout zijn. En biologische landbouw is blijkbaar helemaal geen issue
voor u.
Het is opmerkelijk dat het goede nieuws nu uit Europa komt. Met de “Green Deal’ en onderliggende
voorstellen als “Farm to Fork” wordt gebruiksreductie van bestrijdingsmiddelen voorgesteld en een
substantiële overschakeling naar biologische landbouw. De Europese Commissie verdient alle
steun!
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Wij hebben de volgende vragen aan u:
1. Gaat u de 50% bestrijdingsmiddelen gebruiksreductie van het plan “Farm to Fork”
steunen? Zo nee, waarom niet, en zo ja, hoe zal dat in Nederland wettelijk worden
vastgelegd?
2. Bent u bereid te pleiten voor een volledige uitfasering van bestrijdingsmiddelen op
termijn?
3. Gaat u de 50% bestrijdingsmiddelen gebruiksreductie van schadelijke stoffen24 in het plan
“Farm to Fork” steunen? Zo nee, waarom niet, en zo ja, hoe en wanneer zal dat in
Nederland wettelijk worden vastgelegd?
4. En bent u bereid deze schadelijke stoffen geheel uit te faseren?
5. Gaat u akkoord met de overschakeling naar 25% van het Nederlandse areaal naar
biologische landbouw? Zo nee, waarom niet, en zo ja, hoe gaat u dat realiseren?
6. Nu uit de PBL evaluatie blijkt dat u niet op koers zit met de geïntegreerde teelt, hoe gaat u
concreet zorgen dat deze wel geïmplementeerd wordt in de Nederlandse sectoren? Wat
vind u van het plan per sector wettelijke minimumeisen in te voeren voor geïntegreerde
teelt?
7. Bent u bereid de GLB-gelden volledig in te zetten voor de overschakeling naar duurzame
landbouw? En geen betaling uit te voeren zonder tegenprestatie op het gebied van het
milieu?
8. Bent u nog steeds van plan uw voornemen om te streven naar nul-emissie uit te voeren?
Hoe gaat u dit vorm geven en wat is de tijdsplanning?
9. Bent u bereid ook te streven naar nul residuen in voedsel25? En kan een nul-emissie
samengaan met het behoud van bestrijdingsmiddelen?
10. Hoe wilt u de biodiversiteit in agrarische gebieden stimuleren? Wat vind u van verplichte
kruiden- en bloemenstroken op elk perceel?
11. Denk u dat een herstel van de biodiversiteit in agrarische gebieden samen kan gaan met
het behoud van bestrijdingsmiddelen?
Wij denken dat uw beleid 180 graden gedraaid moet worden om de Nederlandse burgers en het
milieu niet langer in de kou te laten staan. Wij willen u daar graag bij helpen.
Wij zien uit naar uw reactie,

M. Mantingh
Voorzitter Stichting Pan Nederland
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